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Dorpsbelangen 
 
Palmpasen. 
Dit jaar gaan we lopen en niet op de kar. Willen 
jullie thuis een stok versieren en daarmee om 10.30 
naar Oes Stee komen?Vandaar gaan we vanaf 11.00 
door het dorp lopen via de Gevelakkers en ’t Loeg. 
 
Pasen 
Op 1e Paasdag organiseren we weer het 
jaarlijkse Neutie Schiet’n. Vanaf 13.30 uur 
kunt u zich opgeven in Auberge St. Hubert. 
Ook dit jaar gaan we naar de verschillende 
boerderijen om ons weer dik en dun te maken! 
De prijsuitreiking is rond 15.30 uur. Het 
inschrijfgeld bedraagt €  1,00 p.p. 
 
Op 2e Paasdag proberen we weer de Paasbult 
aan te steken. Op het veldje bij de 
picknickplaats aan de Anloërweg wordt de bult 
opgebouwd. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur en 
zaterdag van 9-12 uur en van 13-16 uur kunt u 
uw snoeihout brengen. Let op: er mag geen 
geverfd hout, ijzerwerk (spijkers, schroeven) 
enz. op de bult terechtkomen. Ook stobben 
worden geweerd, want deze branden niet op. 
 
Reflecterende huisnummers. 
Hulpdiensten ervaren steeds vaker problemen 
met het vinden van huisadressen. 
Met name in het donker wordt er regelmatig 
zeer kostbare tijd verspeeld bij vinden van het 
juiste adres. Om de hulpdiensten een handje te 
helpen zijn er reflecterende huisnummers te 
verkrijgen. Deze bordjes zijn zilverkleurig  met 
zwarte huisnummers.  
Ze zijn 150 mm. lang, 100mm. breed en 2 mm. 
dik. De cijfers/letters zijn 70 mm. hoog. 
Hebt u belangstelling voor deze reflecterende 
huisnummerbordjes, dan kunt u bijgevoegd 
strookje, onder aan deze nieuwsbrief,  invullen 
en inleveren voor 15 maart bij Jacqueline 
Lesschen (tel.243464). De kosten per bordje 
zijn € 6,50 bij voldoende deelname. 

 
Kern met pit. 
Tijdens de Jaarvergadering is het project “Kern 
met Pit” ter sprake gekomen. 
Op allerlei gebied worden er elk jaar 
initiatieven ontplooid om de leefbaarheid in 
ons dorp op een hoger peil te brengen. De 
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij 
waardeert dit soort initiatieven ook  en 
organiseert dit jaar voor de 10e keer de 
wedstrijd “Kern met pit”. Ze wil op deze 
manier bewoners uitdagen hun leefomgeving 
te verbeteren. Te denken valt aan projecten als 
inrichten speelterreinen, opknappen 
dorpshuizen, uitzetten van een natuurpad, 
opzetten van een dorps/wijkkrant, etc. 
De enige criteria voor deelname zijn: het 
project vindt plaats in de directe 
woonomgeving en wordt voor en door de 
bewoners zelf uitgevoerd. Inschrijving kan tot 
1 mei 2005. Er kunnen maximaal 200 
projecten deelnemen. Er is een prijzenpot van  
€ 200.000, maar iedere groep die haar project 
voor 31-8-2006 tot een goed einde brengt, 
ontvangt  €1000,- Een jury zal de projecten 
beoordelen. 
Voor belangstellenden is er meer informatie te 
vinden op de website van de KNHM : 
www.knhm.nl 
Ook is er bij Monique Melchers tel. 026-
4455146 een persmap met inlichtingen te 
verkrijgen. 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de vele 
bezoekjes, kaartjes en bloemen tijdens onze 
ziekteperiode. 
Alle aandacht en medeleven heeft  ons zeer 
goed gedaan. We gaan weer met goede moed  
het voorjaar in. 
Met vriendelijke groet, 
 

Freerk en Marchien. 



Creatief Anderen 
Wij zijn een groepje creatievelingen die 1 keer 
per maand –op de maandagmorgen- 
gezamenlijk iets leuks maken. 
Iedereen kan, na opgave, meedoen. 
Het wordt, bij toerbeurt, verzorgd door één van 
de deelnemers.  
De eerstvolgende keer is op maandag 14 maart 
om 9.00 uur in Oes Stee. 
We gaan een paasdecoratie maken onder 
leiding van Mirjam van der Houwen en Martha 
Sellis. 
Opgave voor woensdag 9 maart bij Mirjam van 
der Houwen (tel 242621). 
De kosten worden achteraf gedeeld. 
Iedereen is welkom, jong en oud! 
 
NBvP Vrouwen van Nu afd. Anderen. 
 
Het eendagsbestuur. 
De leden worden uitgenodigd voor een 
bijeenkomst op dinsdag 5 april. Aanvang 19.45 
uur. Zoals de traditie het wil blijft het thema 
van de avond een verrassing. In het 
huishoudelijke gedeelte worden een aantal 
uitstapjes bekend gemaakt,  welke we dit 
seizoen gaan maken ter vervanging van de 
jaarlijkse reis. U kunt zich voor deelname 
opgeven. Komt allen zoveel mogelijk want het 
wordt een leuke avond. 
 
Oud papier  
Het oud papier wordt zaterdag 13 november 
opgehaald. 
Helpers zijn: 
J. Slijkhuis en G. Steen 
Graag om 13.00 uur op de brink aanwezig zijn, 
bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 

IJsvereniging Kleuvenveen. 
 
Zaterdag 5 maart kan er voor de laatste keer 
nog geschaatst worden op de kunstijsbaan de 
Smelt in Assen. Op vertoon van uw 
lidmaatschapskaart heeft u gratis toegang tot 
van 17.00 - 19.00 uur. 
 
Hervormde Gemeente Eext, Anderen, 
Eexterzandvoort 
 
Preekbeurten 
zondag  6 maart 10 uur: Mevr. Steenhuis 
Muntendam  
zondag 13 maart 19 uur: Vesperdienst in Oes 
Stee Botty Janssens Hooghalen 
zondag  20 maart 10 uur: Botty Janssens 
Palmpasen. 
 
Voor pastorale zorg: Da. Botty Janssens tel. 
0592-592427 
Eerste aanspreekpunt voor een begrafenissen 
of crematies is de heer R. Speulman, 
Keukenhof 22 te Eext, tel. 263169. 
 
AKC’54. 
 
Tweede paasdag, maandag 28 maart a.s., zijn 
er vanaf 10.30 uur tot ongeveer 12.00 uur, op 
het sportveld en in Oes Stee de volgende 
activiteiten: 
Spelletjes (waaronder paaseieren zoeken) 
i.v.m. de Nationale Sportweek voor alle 
kinderen tot en met de basisschool. 
Het bekijken van  foto’s en de video van ons 
50-jarig jubileum (12 juni 2004) voor iedereen 
die daar belangstelling voor heeft. 
 
Graag zien we u op 2e paasdag. Grietje’s koffie 
staat in elk geval klaar. 
Als u vragen heeft kunt u bellen met Mirjam 
Smelt, tel:242285. 
 
 
 

OPGAVESTROOKJE 
 

Ik heb belangstelling voor de reflecterende huisnummer bordjes 
 

naam: ……………………………………………………………………… 
 
adres: ……………………………………………………………………… 


